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A kri tika va lódi jó té te mény a szel lemi vi lág ban,
midôn el vekbôl és szük sé ges tárgy is me ret tel gya ko -
rol ta tik; midôn oly el mék fog la la tos kod nak vele, kik
mind ele gendô tu do mánnyal, mind be ható íté let tel
bír nak az ol va sót ta ní tani. Az ily mó don s ily el mék ál -
tal ké szült kri tika fel ette be cses még ak kor is, ha nem
eléggé il le del mes han gon íra tik, sôt, mond ja nak akár -
mit a kri tika sa nya rú sága mi att jaj ve szé kelô szí né szek
vagy írók, be cses még ak kor is, ha fá já sig éles vagy ép -
pen durva, mert durva be széd del ke vésbé le het ugyan
hatni az ér dek lett sze mé lyekre, kik haj lan dók lesz nek
a durva bí rá lók nak ítélôte het sé gét és tu do má nyát is
két ségbe venni; de le gyen ama durva be széd ala pos,
le gyen he lyes el vek kö vet kez mé nye, nem fogja az el -
hi bázni cél ját az ol va só kö zön ség ben. Tárgy is me ret és
el vek sze rinti fel fo gás te hát a kri ti kus nak, és a ta ní tás
kri ti ká nak fô fel té tele. 

Mennyi ben fe lel nek meg ezen föl té te lek nek ál tal já -
ban a ma gyar könyv bí rá la tok, nem cé lom vizs gálni,
azt ítélje meg más; én itt ész re vé te le i met csu pán egy
tárgyra kí vá nom szo rí tani: a szí né szeti bí rá la tokra. 

Le gyen bár ked ves vagy nem, kény te len va gyok
egész ôszin te ség gel ki mon dani, hogy na gyobb ré sze a

ma gyar színi bí rá la tok nak, me lyek ed digi idôszaki írá -
sa ink ban meg je len tek, nem egye bek mint puszta
szem élyes tet szés és nem tet szés, elv és ok nél küli ész -
re vé te lek, me lyek a leg na gyobb fe lü le tes ség szí nét hor -
doz zák ma go kon. Nem szó lok a Kas sán né hány év
elôtt meg je lent Já ték színi Tu dó sí tá sok ról, me lyek nek
a mocs kos kesz tyû és sá ros csizma vol tak leg in kább bí -
rá lati tár gyai; nem a Hon mû vész ben meg je len tekrôl,
ezek szinte nem épí te nek, mint a töb biek, de azon
elsôség gel még is bír nak a Raj zo la tok leg újabb e nemû
cik ke lyei fel ett, hogy nem ron ta nak annyira, ho lott
emez utóbb em lí tett idôszaki irat X. et Comp. név he -
lyetti jeggyel bé lyeg zett Kri ti kai Tö re dé kek amel lett,
hogy a szó leg szo rosb ér tel mé ben sem mit sem hasz -
nál nak, ár ta nak in kább, mely ár tás nak cél jait és in dí tó -
o kát fel fogni én leg alább nem va gyok ké pes. 

Nincs sze ren csém is merni azon úri em bert, ki nek
tol lá ból ezen X. et Comp. je gyû cik ke lyek ke rül nek, de
bárki le gyen, tar ta lék nél kül meg mond ha tom neki,
hogy Kri ti kai Tö re dé ke i ben egy a mû vé szetre nézve ta -
nul sá gos gon do lat sincs min ded dig, ha nem ahe lyett
cél ta lan éles ség és üres el ménc ke dé sek, mi lye nek kel
egy idô óta fi a tal, úgy ne ve zett hu mor is tá ink egész az

Bajza Jó zsef

A ma gyar szí né szeti 
bí rá lók hoz, kü lö nö sen 
X. et Comp. úr hoz
A kas sai szín tár su lat drá mai ré sze 1833. jú lius 7-én
kezdte meg a bu dai Vár szín ház ban elôadá sait. Ere de ti leg
csak ven dég sze rep lésre ér kez tek a fôvá rosba, de Pest vár -
me gye párt fo gá sá val si ke rült fo lya ma to san elôadá so kat
tar ta niuk. A fôvá rosi sajtó, kü lö nö sen a Hon mû vész és a
Raj zo la tok címû he ti lap fi gye lem mel kí sérte az elôadá so -
kat, fel hívta rá juk a kö zön ség fi gyel mét, s meg jegy zé se ket,
bí rá la to kat, a szí né szek nek szánt ta ná cso kat is kö zölt –
szí nik ri ti ka ként. A bí rá lók azon ban nem áll tak hi va tá suk
ma gas la tán. A ma gyar szín házi kri tika je len ték te len
múltra te kin tett vissza, s az íté szekbôl hi ány zott az el mé -
leti kép zett ség, és szín padi is me re tük sem le he tett. 

Bajza Jó zsef, aki if jú sá gá tól kezdve foly ta tott dra ma tur -
giai ta nul má nyo kat, ta pasz talta, hogy ezek az írá sok ha -
tás ta la nok, mert a szí né sze ket nem ér dek lik az ava tat la nok
fe cse gé sei. Bajza csak ak kor szó lalt meg a kér dés ben, ami -
kor Ha zu cha Fe renc (X. et Comp.) a Raj zo la tok címû lap
1836 feb ru ár ban meg je lent szá má ban ki je len tette, hogy

ezen  túl nem fog lal ko zik a szí né szek já té ká val, mert: „Fe -
jök ben annyira zúg a nagy szél és ke ring a gôz, szí vök any -
nyira in ger lé keny, hogy akárki biz vás tabb oda me het a tö -
mött da rázs fész ket pisz kálni, biz vás tabb rá szán hatja ma -
gát egy felbôszült gu lyá nak út ját ál lani, mint a leg ki sebb
szí nész el len is a leg ki sebb ki fo gást tenni. Pe dig sok rész ben
még mes ter sé gök ábé cé jét sem sa já tí tot ták el.”

Baj zát fel bosszan totta Ha zu chá nak ez a go romba cik -
ke, s ha ma ro san vá la szolt rá a Tár sal kodó 1836. 19. szá -
má ban A ma gyar szí né szeti bí rá lók hoz cím mel. Ez zel
hosszú po lé mia kezdôdött a la pok ban. Ha zu cha mel lett
Ga ray Já nos is meg szó lalt. Bajza vé gül a Dra ma tur giai
és lo gi kai lec kék ma gyar szí ni bí rá lók szá mára címû, a
Kri ti kai La pok VII. kö te té ben köz re bo csá tott ter je del mes
mun ká já val – az elsô je lentôsebb ma gyar dra ma tur giai
írás sal – be mu tatta, mi lyen szem pon tok sze rint kell he lyes
bí rá la tot írni. Ez zel a vita eldôlt, a hír lapi csa tá ro zás ter -
mé sze te sen to vább foly ta tó dott. 
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una lo mig bôven aján dé koz gat nak meg ben nün ket.
Nem ab ban aka dok én meg, mi ben a meg rótt szí né -
szek és sok ol vasó két ség kí vül meg akad tak, hogy a bu -
dai szí né szek X. et Comp. úr ál tal ki vé tel nél kül má ni -
á sok nak, széltôl zúgó és gôztôl ke ringô fe jû ek nek, s a
tár sas ág egész ben véve rosszabb nak mon da tik lenni a
felbôszült gu lyá nál, ha nem ab ban, hogy ezen úr elég -
nek hi szi ja val lá sát vagy gán csait ko ron ként el mon do -
gatni, anél kül, hogy kö te les sé gé nek ér zené egy szers -
mind ki fej teni, mi ért s mely né ze tek sze rint ítéli ezt
vagy amazt; sôt bár ily okat lan bí rá la tokra, a mû vé szet
ná lunk ed dig nem igen ér tett ne mé ben, nem egy szer
csó vál tam el fe je met, még ezt is szó nél kül fog tam
volna hagyni, de azon mód, mellyel X. et Comp. úr nak
a Rajz.[ola tok] XIII. szá má ban álló egész kri ti kai cik ke -
lye írva van, kény sze rít, hogy e tárgy ban leg alább én is
el mond jam ész re vé te le i met. E cik ke lyek ben túl van

hágva min den mér ték és ha tár, s a kri ti kus meg bán tó -
dott lelke egész he vébôl szó lal ván fel, ki önti nagy ne -
hez te lé seit azon, hogy a bu dai szí né szek az ô ta ná csait
nem kö vet ték, s bár mily erôvel ipar ko dott ki mu tatni a
jobb utat, az si ker nél kül ma radt. […]

Azt mondja X. et Comp. úr, hogy azon nagy el bi za -
ko dott sá got szí né sze ink ben, mely sze rint ma go kat tö -
ké le te sek nek, hi bát la nok nak tart ják, az idét len di -
csérôk okoz ták. Ezen ál lí tás igaz ugyan, csak hogy
nem kel lett volna azt a bu dai szí né szekre ki vé tel nél -
kül al kal mazni, mert ta lán van nak kö zöt tök még is
olya nok, kik ér zik és tud ják, hogy még van ta nol ni va -
ló jok. Egyé bi ránt úgy va gyok én is meggyôzôdve,
mint X. et Comp. úr, hogy a meg rótt el bi zott sá got,
mely sok szí né sze ink ben meg van, nagy mér ték ben
elômoz dí tot ták az idét len ma gasz ta lók, kik nek szá -
ma, szem be tûnô ká runkra, min den ütt egész se reg.
Az idét len ma gasz ta lás, va la mint az idét len ócsár lás,
egy kép pen kár té kony, s kö vet ke zé se ire nézve nagy
bûn. Ne fe ledje azon ban X. et Comp. úr, hogy e nagy
bûn ben azon fo lyó i rat re dak ci ója is nem kis mér ték -
ben ré szes, mely ben sa ját Kri ti kai Tö re dé kei közre bo -

csát tat nak. Nem tu dom, mennyi be fo lyása van e re -
dak ci ó nak X. et Comp. úr kri ti ká ira, de annyi bi zo -
nyos, hogy midôn e re dak ció a múlt év ben színi bí rá -
la tait me gin dí totta, maga is amaz X. et Comp. ál tal
meg rótt ma gasz ta lók so rába tar to zott. Ki ha son lítá
pél dául a kü lön ben je les te het ségû, de még sok ban ki
nem fej lett Lend vay nét1 az igen ne ve ze tes, és a maga
ko rá hoz ritka tü ne mény, Mül ler Sop hie-hoz?2 Hány -
szor van a Raj zo la tok ban klasszi kus, re mek elôadás -
ról, mes teri szí nészrôl, mes teri já ték ról szó? Én em lé -
ke zem oly helyre is, hol a kri ti kus egy elôadás ról azt
ítéli, hogy benne „szí né sze ink csak nem egytôl egyig
re me kel tek”. Klasszi ci tás, mes te ri ség, re mek ség oly
ki fe je zé sek, me lyek kel az ér tel mes mû bíró fel ette tar -
tóz kodva fog min den kor élni. Színi bí rá ló ink ban ezen
ma gasz ta lá sok szinte úgy túl sá gok va lá nak, va la mint
túl sá gok most a Rajz.[ola tok] XIII. szá má ban álló kor -
ho lá sok. Itt is, mint több nyire, kö zé pen van az igaz -
ság, s én ar ról va gyok meggyôzôdve, hogy va la mint
klasszi ci tást ke resni szí né szi elôdá sa ink ban még ko -
rai do log, úgy alap ta lan ál lí tás az is úgy ál ta lá ban,
hogy „szí né sze ink az elôre me néstôl bor zad nak”. […] 

A kri ti ká nak múl ha tat la nul kö te les sége min den kor
a kö rül mé nye ket is fi gye lembe venni. Nem kel lett
volna X. et Comp. úr nak fe led nie, mi ál la pot ban vol -
tak e té len a bu dai szí né szek, mi rész vét mu tat ko zott
irán tok? Se ge del mök semmi sem volt, hall ga tó jok
több  nyire oly ke vés, hogy alig jöt tek be még az elô -
adási költ sé gek is. Pénz beli se ge de lem nem lé té ben
több ha szon ve hetô tag nak el kel lett tá voz nia; az ope -
rák, me lyek ed dig leg jö ve del mezôbbek nek mu tat koz -
tak, egé szen meg szûn tek, mi nek a mû vé szetre nézve
azon ká ros kö vet ke zése lôn, hogy a Bu dán ma radt kis
számú tár sas ág nak je le sebb tag jai kény te le nek vol tak
csak nem min den elôadás ban föl lépni. Az ily gya kori
föl lé pés szük ség kép pen ké szü let len sé get szül, s a
jobb és gon do sabb szí nészt is fe lü le tes ség hez szok -
tatja, ki fá rasztja vég tére a lel ket is, s el olt benne min -
den ked vet és szen ved élyt a ját szás iránt; s ha le het-e
at tól ki elé gítôt várni, ki vált mû vész pá lyán, ki va la mit
kedv és szen ved ély nél kül, mint egy kény te len ûz,
nem szük ség értôknek ma gya ráz nom. Ki el vek sze -
rint bí rál, eze ket nem fogta volna fe ledni, s ér zette
volna, mily mél tat lan és cél nél küli do log a bu dai szí -
nész tár sa sá got ily kö rül mé nyek kö zött is hír lapi fe lü -
le tes kor hol ga tá sok kal zak latni, és tôlök a kö zön sé get
mind in kább ide ge ní teni. […] 

A szí nész nek ál ta lá ban sok kal na gyobb jo gai van -
nak meg kí vánni, hogy kri ti kusa igaz sá gos és do log -
hoz értô, s a felôle írt kri tika ki me rítô le gyen, mint az
író nak. A nyom ta tott könyv ma ra dandó és ki ter je det -
tebb kö zön sége van, a felôle írt bí rá lat nak nem csak
egy sok kal na gyobb kö zön ség el lenôre, ha nem – s
erre fi gyel mez ze nek kri ti ku sa ink! – el lenôre az idô.
Ha az író iránt igaz ság ta la nok a je len kor kri ti ku sai,
igaz sá go sak lesz nek min den bi zonnyal a jö vendô ko -
réi; ha alap ta lan íté le tet mond felôle egyes bí ráló, bí -
rá lata meg cá fol ta tik egy nagy se reg ér tel mes ol vasó

1 Lend vayné Hi va tal Anikó (1814–1891) színésznô. Naivákat és fi a -
tal drámai hôsnôket alakított. 

2 Müller, Sop hie (1803–1830) 1822-tôl ko rai haláláig a Burgt he a ter
ve zetô mûvésznôje. 

Bajza József
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rész vé tele ál tal. A szí nészre nézve min dez nem áll. A
szí nész mûve pil la nat nyi, tü ne dé keny; ma el ra gad
ben nün ket, hol nap már csak em lé ke zet ben él ho má -
lyo san; neki min den dicsôség a je len ben van, s egy ki -
sebb, leg fe lebb egy-két ezer nézôbôl álló körre szo -
rítva. Amit mai elôadása felôl bí rá lója ír, an nak az idô
ép pen nem le het el lenôre, kö zön sége pe dig ha son lít -
ha tat la nul ki sebb, mint a könyv bí rá lat nak, mert azok
kö zül is, kik ma elôadá sát lát ták, há nyan fog nak csak
né hány nap le folyta után is hí ven em lé kezôk ma -
radni. Maga az igaz ság sze re tet pa ran csolja te hát,
hogy a színi bí rá la tok nál fel ette tar tóz ko dók, mél tal -
ma sak és do log hoz értôk le gyünk. […] 

Íté le tem sze rint min ded dig azon a színi bí rá la tok
leg tûr hetôbbek, me lyek szinte a Raj zo la tok ban
Ôszinte test vé rek alá írás sal je len tek meg, de ezek nek
is ke vés hasz nok volt és le he tett. Mi ért? Mert ezek
sem bo csát koz tak a mû vé szet bel se jébe, fi lo zó fi á jába,
s ben nök is ar ról van leg ke ve sebb, ami leg in kább tár -
gyok volt volna, a színi elôadá sok ról: s ezen ke vés is
in kább in di vi du á lis né zet, mint mé lyebb ta nul mány
s el vek kö vet kez mé nye. Leg több ész re vé tel ben nök is
az igaz ga tó sá got és az elôadott szín já té ko kat il leti, s
kár, hogy ezekbe is né mely kor ha mis ta ní tás is csú -
szott, mi lyen a töb bek kö zött pél dául ez: „Hogy mû vé -
szet ér deme on nét mé re tik, amennyire meg kö ze líti
vagy el hagyja az örökké szép ter mé sze tet”; mely Bat -
te aux ko rá ban di va to zott elv rég meg cá folva, s a mû fi -
lo zó fi á ból szá mûzve van. Ha azon ban kel lene lenni
az ed di gi ek hez ha sonló színi bí rá la tok nak – amit én
nem hi szek –, in kább óhaj ta nám ezen ôszinte test vé -
re kéit, mint az X. et Comp. ál tal ír ta kat, vagy a Hon -
mû vész ben, Szem lélôben meg je lenôket; ben nök több
meg gon do lás mu tat ko zott, és job ban tud ták a szí -
nész tár sa ság hely ze tét s kö rül mé nyeit fi gye lembe
venni, mint tár saik. 

Ne gon dol ják azon ban az itt mon dot tak után szí né -
sze ink vagy X. et Comp. úr, mint ha én maga mat a bu -
dai vagy bár mely szí nész tár sa ság ügy véd évé akar nám
tenni. Is me rem én ezen tár sas ág igaz ga tó sá gá nak
fôképp, is me rem az egyes ta gok nak is hi báit és fo -
gyat ko zá sait, va la mint amaz X. et Comp. ál tal szóba
ho zott el bí zott sá got is, s mind azok nak sem védôje,
sem el pa lás to lója nem aka rok lenni. Azon ban sze re -
tem az igaz sá got is, s oly tár sas ág tól, mely ben a leg -
jobb ta gok – se ge de lem hi ány mi att – gyak ran ön aka -
rat jok el len ére, kény te le nek min dent ját szani, és így
nem egy szer kon tár kodni, nem kí vá nan dok cso dá kat,
sem bí rá la ta i mat a mû vé szet leg felsôbb kí vá na ta i hoz
nem sza ban dom, és meg fon to lan dom azt is, hogy
nézôktôl üres szín ház nem nagy ked vet és ösz tönt
nyújt hat a leg buz góbb mû vész nek is. Já ték szí nünk
egész ál la potja, mint most van, sok fo gyat ko zá so kat
mu tat, de meg fogja ne kem en gedni X. et Comp. úr,
hogy azo kon nem egy szerre le het se gélni, s nem is
úgy, ha okok és kö vet kez mé nyek meg fon to lása, is me -
ret, elv és cél nél kül kor ho lást és ma gasz ta lást íro ga -
tunk puszta ha ta lom han gon. S az igaz sá gos meg fog -
ja azt is val lani, hogy szí né sze ink so kat ha lad tak, mi -
óta fôvá ro sunk ban van nak.

Nem lesz tár gyam ha tá rain kí vül, ha szí né sze in ket
ed digi bí rá ló ik kal egybe ha son lí tom. Szí né sze ink elô -
adá sán ke vés vagy ép pen semmi te ó ri ája nem lát szik

a mû vé szet nek; mind az, amit tud nak, prak ti kai tu do -
mány, több nyire kö zép szerû, csak né mely ta gok nál,
ezek nél is némi sze re pek ben, emel ke dik fö lül a kö -
zép szerû sé gen. Kri ti ku sa ink ban prak ti kai tu do mány
semmi sincs, te ó riai ke vés sel több a sem mi nél, s az is
sok rész ben ha mis, vagy pusz tán el ta nult, mely nem
vált má so dik ter mé sze tökké, s végre ez is több nyire
rosszul al kal mazva a kü lö nös ese tekre. Já té ka ik ból és
bí rá la ta ik ból én leg alább az egyik és má sik fél nek
ilyen ké pét von tam ki ma gam nak. Ol vas ván esze rint
a kö zép szerû leg prak ti kus szí nész, a még csak kö zép -
szerû leg sem te o re ti kus bí ráló kri ti káit, nem lesz-e
kény te len sok ész re vé telre, me lyek egyé bi ránt sin cse -
nek ok kal tá mo gatva, de ta lán nem is tá mo gat ha tók,
mo soly gani; nem lesz-e kény te len né mely kor ezt is
mon dani ma gá ban: kri ti ku som itt ta ná csot adott, me -
lyet én gya kor lat ban ki vi he tet len nek ta lál tam ré gen és
sok szor. A do log így áll ván, mit én mos tani kri ti ká -

ink nál igen ter mé sze tes nek ta lá lok, le he tet len, hogy a
bí rá ló nak és bí rá lat nak is a szí nész elôtt hi tele le gyen;
le he tet len, hogy a meg bí rált bí rá ló já nál böl csebb nek
ne higgye ma gát, pe dig a kri tika, mely a je len ben nem
sze rez he tett ma gá nak hi telt, mely el té vesz tette cél ját,
a jö vendôben is örök idôkre ha tás nél kül ma rad. A szí  -
né szeti kri tika nem olyan könnyû do log, mint mi ma -
gya rok vél jük: maga a mû vé szet fi lo zó fi ája ál ta lá ban
igen ne héz tu do mány, s benne, íté le tem sze rint, a
szín mû vé szeté a leg ne he zebb. Én ré szemrôl leg alább
csak mé lyebb ta nu lás után mer ném maga mat va la -
mely szín ház elôadá sa i nak ren des bí rá jává tenni,
pe dig nem tar to zom azok so rába, kik íté le te i ket ki -
mon dani ret teg nek, de igen azo kéba, kik ret teg nek
ha mis tu do mányt ter jesz teni. Mennyi vel cél irá nyo -
sabb volna színi bí rá la ta in kat most még csak egyes
ki tûnôbb szín da ra bok elôadá sa ira szo rí tani, úgy a bí -
ráló – kirôl sze ret ném föl te hetni a do log hoz ér tést –
job ban el ké szül hetne, ké szül ten me hetne szín házba,

Gotthold Ephraim Lessing



512 0 0 7 .  m á j u s www.szinhaz.net

S Z Í N H Á Z T Ö R T É N E T

s így ügye seb ben fe dez hetné föl mind a gán cso latra,
mind a di csé retre méltó ol dalt; s az ily szem lé letbôl
tá ma dott bí rá lat nak is az után nem kel lene mind járt
más nap ki nyo mat nia, ha nem csak na pok után, mi -
dôn a bí rá ló nak ideje volt min dent meg fon tolni. Ma -
ga Les sing, ki mély tu do má nyá nál s éles íté le té nél
fogva se be seb ben fog ha tott fel min dent, mint a mi bí -
rá ló ink, így teve, midôn Ham burgi dra ma tur gi áját
meg  kez dette, s csak több nap le fo lyása után bo csátá
közre bí rá la tait, mily si ker rel, tudja és há lá val érzi
egész Né met or szág. 

X. et Comp. úr je lenti azt is a Rajz.[ola tok] XIII. szá -
má ban, hogy kri ti ká i val ezen túl fel hagy, mi nek okául
azt adja, mert a bu dai szí né szek az ô (ál tala csal ha tat -
lan nak vélt) ta ná csait nem kö ve tik. Ez bi zo nyítja,
hogy X. et Comp. úr ön nön cél jait sem érti. A kri ti ká -
nak nem az tiszte fôkép pen, hogy a meg bí rált sze mé -
lye ket té rítse meg, ha nem az, hogy az ol vasó-kö zön sé -
get ok tassa. Tu dom ta paszt alás ból, hogy meg bí rált író
vagy mû vész rend sze rint nem hi szen kri ti ku sá nak,
már csak egy kis ma kacs ság ból sem, s ha van olyan is,
ki haj landó hinni, s az ál tala jók nak tar tott ész re vé te -
le ket el fo gadni, az csak a rit kább tü ne mé nyek közé
szá mí tandó. De kri ti kát azért ír nunk kell még ak kor
is, ha si ke rét a meg bí rált sze mé lye ken nem ta pasz tal -
juk, mert ha ezen kri tika való tu do mányt hir det, bi zo -
nyo san nem fog si ker nél kül ma radni az ol va sók kö -
zött. Én azon ban ör ven dek, ha X. et Comp. úr kri ti ká -
i val fel hagy, nem az ál tala em lí tett ok ból, mert az nem
ok, ha nem azért, mert ed digi bí rá la ta i ból ítél vén, nem
lá tok benne ele gendô ké szült sé get és tu do mányt,
több ol dalú íz lést és íté le tet, hogy színi elôadást ha -
szon nal bí rál has son. Azon cél ját pe dig, mely sze rint
ez után nem az elôadott szín dara bo kat bí rá landja,
még in kább el hi bá zott nak tar tom, mint színi bí rá la -
tait is. Amott X. et Comp. úr semmi tu do mányt sem
ter jesz tett, itt pe dig, mint az ed dig lá tot tak már is bi zo -
nyít ják, ha mi sat fog ter jesz teni.

Én te hát az itt rö vi den ér dek let tek után – mert e
tárgy ról so kat le hetne be szél nem – arra kér ném bí rá -
ló in kat, szûn je nek meg oly kri ti kát írni, mint az ed di -
giek, me lyek nek semmi okos célja nem le het, mely
csak ide ge níti a kü lön ben sem na gyon buzgó kö zön -
sé get, anél kül, hogy más részrôl ma gá nak a mû vé -
szet nek is hasz nálna. Ha pe dig bí rálni csak ugyan
meg nem szûn het nek, te gyék a mû vé szet fi lo zó fi á ját
ál ta lá ban, a szín mû vé sze tét pe dig kü lö nös ben ta nu lá -
suk tár gyává; oly író kat, kik a mû vé szet e ne mé ben
mé lyeb ben ha tot tak, mint pél dául Go ethe vagy En -
gel3, vagy az ál ta lok is gyak ran idéz ge tett Schle gel
Wil helm4, ne csak ol vas sa nak, ha nem ügye kez ze nek
ke resz tül hatni, ak kor fog ják látni ezen mû vé szet fej -
szé dítô mély sé geit, ne héz ta nul ha tá sát; ak kor mind
ér tel me seb ben, mind igaz sá go sab ban fog nak szólni a
tárgy hoz, s nem fe le dik azt se, hogy a ma gyar szí nész
ed dig egé szen ter mé szet fia, mes te rek és nagy pél dá -
nyok nél kül, s hogy nem sza bad s nem kell azon ma -
gas mér ték hez mérni, mely hez egy Ess lair5 vagy Sey -
del mann6, Schro e der7 és Ans chütz8 mé ret nek. 

3 En gel, Jo hann Ja kob (1741–1802) német író, esztéta. A ber lini fel -
világo so dás je lentôs kép vi selôje. Víg já té kait Les sing nyo mán írta. 

4 Schle gel, Au gust Wil helm (1767–1845) német kri ti kus, esztéta,
mûfordító. A ro man tika elméleti elôkészítôje. 

5 Ess lair, Fer di nand (1772–1840) német színész. 1795-ben kezdte
pá lyáját. A XIX. század elsô felének leg je lentôsebb mûvésze,
különösen Sha kes pe are- és Schil ler-hôsöket formált meg nagy si -
ker rel.

6 Sey del mann, Karl (1795–1843) német színmûvész. A tu da tos szí -
nész típusa; sze re peit gon dos ta nulmányok nyomán építette fel,
s írásban is ki dol gozta. 

7 Schröder, Fri ed rich Lud wig (1744–1816) né met szí nész, szín ház -
igaz gató. A XVIII. szá zad ki emel kedô alakja, a ter mé sze tes já ték -
mo dor meg ho no sí tója. Sha kes pe are mû veit ô ter jesz tette el a né -
met szín pa don. 

8 Anschütz, He in rich (1785–1865) osztrák színész, az 1840-es évek -
ben ki dol go zott beszédtech nikájával és árnyalt játékával ki emel -
ke dett a Burgt he a ter tag jai közül. 

Má csai Pál

Utó szó
ajza” nem csak a kis föld alatti meg ál lója, ahol
lesz áll tam na ponta, gim ná zi umba me net. (Ta -

ní tás után nem vol tam ké sés ben, nem száll tam fel,
gya lo golni sze ret tem a „Nép köz tár sas ág”-on.) Tud -
tam szín házi mû kö dé sérôl, tud tam ho má lyo san, hogy
az elsô ma gyar szí né szi egye sü let hez is köze volt, de
elôször ol va sok Bajza-szö ve get. Szé gyen. 

Cikke pa zar. Dü hös. Egy kri ti kus bosszantja, és ál -
ta lá ban a szí nik ri tika ní vója. Szen ved élyét ér vek ren -
de zik, ér vei szi lár dak. El vei van nak. El vei is szi lár dak.
Ez a cikk: pom pás kri tika. A kri tika kri ti kája. Szem é -
lyes is, szi gorú is, meg értô, ki te kintô, elemzô is,

tárgy  is me ret, hely zet is me ret van benne, em ber szaga,
él mény szaga, élet szaga van. Prob lé mái lé nye giek. Ez
az írás biz to san vissza ha tott a ko rára. 

A ma gyar szín házi kul túra elsô, rit kás lé pé sei ide -
jén szü le tett szö veg ter mé sze te sen sok pon ton nem
ér vé nyes a je lenre. Ahol még is, ott na gyon. Kom men -
tá tor ként te hát az a fe la da tom, hogy a mai ma gyar szí -
nik ri ti ká ról ír jak. Nem könnyû, mert nem va gyok dü -
hös. Tu dom, mi lyen ne héz egy sze re pet leg alább tisz -
tes sé ge sen meg csi nálni, tu dom, mi lyen fá rasztó egy
elôadást tisz tes sé ge sen össze rakni, tu dom, mi lyen
bo nyo lult egy szín há zat leg alább el fo gad ha tóan ki ta -
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